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Fugendichtband
Geëxpandeerd afdichtingsband voor het afdichten van aansluitvoegen.

Toepassing

Voorgecomprimeerde afdichtingband voor het afdichten van aansluitvoegen in Alsecco gevelsystemen, bijvoorbeeld bij
vensterbanken, daken, kozijnen etc.
Voegendichtband 2D - niet geschikt voor dilatatievoegen.
Voegendichtband 600 - niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

Slagregendicht
Goed bestand tegen weersinvloeden
Dampdoorlaatbaar
Winddicht
2D: flexibel, opnieuw te comprimeren
2D: meer zekerheid bij grote voegtoleranties door afdichting in twee lagen

Technische gegevens

Materiaal

Polyurethaan- schuimrubber

Materiaalklasse

B1 conform DIN 4102

Slagregendichtheid
conform DIN 18 542

600 Pa slagregendicht bij maximaal toegestane voegbreedte

Voegdoorlatendheid
conform DIN 18 542

a < 0,1 m³/[ h m (daPa)n ]

Dampdiffusieweerstand

μ ≤ 100
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Voorbereidende
werkzaamheden

Om het formaat (type) band te bepalen, moet worden gekeken naar de breedte en de
diepte van de voeg.

Ondergrond
voorbehandeling

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij te zijn van olie en vet.

Verwerking

- Aanbrengen kan vóór, of tijdens (2D ook na) het verlijmen van de isolatieplaten.
- Voor het op lengte maken van de band per opgemeten meter 1 cm extra nemen.
- De afdichtingsband met de vereiste lengte op de schone ondergrond plakken en de
isolatieplaten stotend aanbrengen.
- De uiteinden van de band bevestigen met een stompe kant.
- Met terugsteltijden hoeft geen rekening te worden gehouden.
- Het type afdichtband moet zijn afgestemd op de maximale voegbreedte
Type

Voegbreedte min.

Voegbreedte max.

2 D type 13/2-6

2

6

2 D type 13/3-9

3

9

600 type 15/5-10

5

10

600 type 20/8-15

8

15

- In ingebouwde toestand mag de maximale voegbreedte niet worden overschreden.

Te leveren in

Aanvullende gegevens

Temperatuur tijdens
verwerking

Er zijn geen temperatuurs voorschriften, er gelden geen minimumtemperaturen.

Verpakkingseenheid

2 D - type 13/2-6
2 D - type 13/3-9
600 - type 15/5-10
600 - type 20/8-15

Kleur

Antraciet

Transport

Niet van toepassing.

Opslag

Koel, vorstvrij bewaard min. 1 jaar houdbaar, bij temperaturen van 1 °C tot 20 °C.
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6 rollen van 18 m per doos
6 rollen van 12 m per doos
20 rollen van 5,60 m per doos
15 rollen van 3,30 m per doos

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan
ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker
is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar
specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor
moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

